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 كثريا    احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

 :إىل يوم الدين أما بعد
اجمللس التاسع عشر من جمالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة هو فهذا 

ر الرابع أال وهو ملعة اإلعتقاد العلمية وهو اجمللس الثالث من جمالس الكتاب املقروء أو املقر 
 منه  ف رمحه اهلل تعاىل وما قصده يف ذلك وأنه قصد أن يبني  مما ذكره املصن   وقد ذكرنا طرفا  

 إاما  السلف على ما سيذكره يف باب اإلستدالل عند أهل السنة واجلماعة وقصد أن يبني  
 اإلعتقاد يف هذه اللمعة اليت ومسها بلمعة اإلعتقاد

وحذرنا  ،وقد أمرنا باإلقتفاء آلثارهم ، واإلهتداء بمنارهم ما سبق بيانه:قال بعد 
الضالالت ، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: عليكم  المحدثات وأخربنا أنها من

عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم  خلفاء الراشدين المهديين من بعدي،لبسني وسنة ا
 .ضاللة  ل بدعةومحدثات األمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وك

ف رمحه اهلل تعاىل ال زال يسوق اآلثار واألحاديث الدالة على وجوب إتبا  السلف يف املصن  
وذكر أهم ما يف ذلك قال:  ،هذا الباب وأنه باب ال يؤخذ إال من جهة النصوص الشرعية

داء واإلهت أي السلف وقد سبق معنا األدلة الدالة على ذلك، وقد أمرنا باإلقتداء بآثارهم
وهذا أمر  ،رنا من اإلبتدا ذ  حُ ، مع األمر باإلتبا  ،سبق بيانه وُحذ رنا وكل هذا أيضا   بمنارهم

عن البد  فال بد من احلذر منها  مهم فال يكفي أن يقول اإلنسان أنا متبع حىت يكون بعيدا  
جه ر  واإلسالم كله قائم على اإلثبات وعلى النفي وذكر املصنف احلديث الذي مسعتم ومل خي

وهذا احلديث صححه امع من األئمة  هبن ماجأوقد رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي و 
بن أبن تيمية و أبن عبد الرب و أبن حبان وأبو نعيم والبزار و أمنهم اجلوزجاين والرتمذي واحلاكم و 

نه كما هو شأن املنذري من أهل العلم من صححه ومنهم من حس   امللقن والشوكاين وغريهم
 . البغوي وقال الذهيب إسناده صاحلو 
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وهذا احلديث من األحاديث العظيمة الدالة على وجوب إتبا  السلف وعدم اخلروج عليهم 
 . فيما قرروه يف باب اإلعتقاد

هذا فعل أمر أي إلزموا سنيت اليت هي طريقيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني  عليكموقوله 
ا يف الفهم وإال فإن سنتهم ال ختالف سنته عليه الصالة مبزيد اإلعتناء هبا واإلهتمام هب

 . [بعدي أيب بكر وعمر نإقتدوا بالذي] :والسالم هلذا جاء عنه أنه قال عليه الصالة والسالم
مث إن النيب  وهذا احلديث حمتمل للتحسني فتأمل أن اهلل جل وعال أمر بإتبا  الصحابة عموما  

 . ء واإلهتداء باخللفاء الراشدين املهدينيعليه الصالة والسالم أمر باإلقتدا
إقتدوا باللذين من ] :مث إن النيب عليه الصالة والسالم أمر خبصوص أيب بكر وعمر فقال

 . [بعدي أيب بكر وعمر
وإن يطيعوا أبا بكر وعمر ]وجاء يف صحيح اإلمام مسلم أنه عليه الصالة والسالم قال:  

 . [يرشدوا
ائف وكل الفرق تزعم أهنا متبعة للكتاب والسنة لكن احلد وهذا أصل مهم فإن كل الطو 

، الفاصل الذي ال يقبل جدال هو فهم السلف وإتبا  السلف وإتبا  فهمهم الذي أمرنا به
وإال فما فائدة األمر بإتبا  السلف إذا كان يكفي عن ذلك أن نتبع الكتاب والسنة كما 

 ،ق املوصلة إىل الفهم الصحيح للكتاب والسنةيقوله قوم ممن يزرعون األهواء والشبه يف الطري
وقال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه : إتبعوا وال  :وهلذا أتى مصنف هذا األمر بقوله

 . تبتدعوا فقد كفيتم
أي  إتبعواوهذا األثر رواه اماعة من اإلئمة وعلى رأسهم الدارمي وهو أثر صحيح وقوله هنا 

كفيتم أي مؤنة التشريع فإن ، دعوا فقد كفيتمتوال تبلف الكتاب والسنة وماكان عليه الس
وإمنا حنتاج أن نتبع فقط  ،  وأن نبتد أن نشر   ل بالتشريع يف هذا الدين فال حنتاجاهلل تكف  
يعين "، إذا إستطعت أن حتك رأسك بأثر فافعل"اآلثار وهلذا قال الشعيب رمحه اهلل :  واونقف

أثنان ود رضي اهلل عنه صحايب سابق كبري تويف سنة ال تفعل شيء إال باآلثار وابن مسع
 . 23وثالثون 

وقال  :قال، هلذا املعىن بتواطئ األئمة عليه ولضرورته واإلهتمام به كدا  ؤ مث قال املصنف م
عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه كالما معناها : قف حيث وقف القوم ، فإنهم عن 
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كشفها كانوا أقوى ، وبالفضل لوكانوا فيها   علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، وهم علي
أحرى ، فلئن قلتم : حدث بعدهم ، فما أحدثه إال من خالف هديهم ، ورغب عن 
سنتهم ، ولقد وصفوا منه ما يشفي ، وتكلموا منه ما يكفي ، فما فوقهم محسر ، وما 

ا بين دونهم مقصر ، لقد قصر عنهم قوم فجفوا ، وتجاوزهم آخرون فغلوا ، وإنهم فيم
 . ذلك لعلى هدى مستقيم

وهذا األثر من ( 101)عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه ورمحه املتوىف سنة مائة وواحد 
قف  :أعظم اآلثار وأقواها يف إتبا  آثار السلف وفيه فوائد عظيمة جليلة يقول لكل سالك

ال تقل "امليموين : هلذا قال أمحد رضي اهلل عنه ورمحه يف رواية  ،ال تتجاوز حيث وقف القوم
بن تيمية رمحه أشيخ اإلسالم  وقد نص  ، فاملسلم طالب العلم يقف" قوال ليس لك فيه إمام

اهلل يف مقدمة أصول التفسري على أن األقوال احلادثة يف التفسري بعد الصحابة والتابعني 
 ".قف حيث وقف القوم"فعمر بن عبد العزيز يقول  ،مبتدعة

نعم وقف األنبياء ومل خيوضوا "، وقف األنبياء بساحله خضنا حبرا  "لوا وأما املخالفون هلم قا
 وا .وإنهم على علم وقف :قال حبور الضاللة وخاضها هؤالء الضالل

وهي قوهلم إن منه  السلف أسلم ومنه   ،ويف هذا رد على أشهر كلمة قاهلا املتكلمون
وقوفهم عن علم ال عن جهل  هذا هو الضالل املبني ، السلف وقفوا،، اخللف أعلم وأحكم

 وكذلك ببصر نافذ كفوا
وهذا األثر أثر عظيم جليل القدر، على طالب العلم أن يعتين به، أن يتأمل فيه أن يسوقه 

ضرورة إتبا  السلف وأن احملدثات اليت جاءت بعدهم مقسومة إىل قسمني  فيما يتكلم به عن
 . فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر :لذلك قال
 . لقد قصر عنهم قوم فجفواهذين اللفظني بقوله: وفسر 

ومل يقدروهم  وهؤالء هم الذين قصروا يف إتبا  أئمة السلف وجفوهم ومل يلقوا هلم باال  
وجتاوزهم آخرون فغلوا ، جتاوزوهم ومل يأخذوا بأقواهلم ومل يأخذوا بإعتقادهم فضلوا ، قدرهم

قد سن رسول اهلل صلى اهلل عبد العزيز :". وقد قال عمر بن باهلل عن سواء السبيل عياذا  
تبا  إ". فهذه اآلثار دالة داللة صرحية على وجوب عليه وسلم سننا وخلفاءه الراشدون
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رجع فيه إىل كالمهم أفأي شيء أشكل عليك ف السلف وعدم جماوزهتم فتفهم هذا األمر،
 .فإن فيه الشفاء وفيه الدواء وهو كاف ملن له دين وإميان

وقال محمد بن عبد الرحمن األدرمي أو األذرمي لرجل ف رمحه اهلل تعاىل: صن  مث قال امل
تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر 

قال : لم يعلموها. قال : فشيء لم يعلمه هؤالء  ؟ وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها
قد علموها. قال: أفوسعهم أال يتكلموا به، ؟ قال الرجل:فإني أقول  أعلمته أنت

؟ قال:بلى وسعهم. قال :فشيء وسع رسول اهلل  واليدعوا الناس إليه أم لم يسعهم
؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان  صلى اهلل عليه وسلم وخلفاءه اليسعك أنت

 .: ال وّسع اهلل على ما لم يسعه ما وسعهم حاضرا  
قف حيث وقف املصنف راجعة إىل قول عمر بن عبد العزيز" كل هذه اآلثار اليت ذكرها

" . فما تكلم به اتبعوا وال تبتدعوا" وإىل قول عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه "القوم
ولن نكون  وما سكتوا عنه سكتنا بسكوهتم ومل نتجاوزهم، الصحابة، تكلمنا بكالمهم،

وال أخشع وال أور   شع وال أخشىوال أتقى وال أخ أحرص وال أفضل وال أعلم وال أكمل
مي اهلل إن حماكمة أهل أمن سلف هذه األمة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و 

لكن أن ندخل فيما دخلوا فيه وأن نتكلم، أي  ،يذيبهم وال تبقى هلم باقية البد  إىل هذا
 اخللف، مبا تكلموا به فإن هذا هو فتح لباب الضاللة. 

تكلم عليه احملقق مبا حتتاجون أن ترجعوا إليه واألمر يف هذا سهل والفائدة  وهذا األثر قد
العظيمة منه هي أننا ننظر إىل أمور الدين فما تكلم به السلف تكلمنا وما سكتوا سكتنا، ال 

 . ليس لك فيه إمام تقل قوال  
م هبا اليت قد  وهذه املقدمة  ،هذا مما حيدث البد  والضالالت الولع باألراء وما شابه ذلك،

ف رمحه اهلل تعاىل يف هذا الكتاب، قد ذكرنا يف الدرس املاضي أهنا مقدمة نافعة، واملراد املصن  
أكرره، أنه أراد أن يثبت إاما  السلف يف هذه األبواب وأن الواجب على من بعدهم  منه،

وملا فرغ ستحسان اإلنسان لشيء ال يدل على صحته إما قرروه وقالوه وإال فإن  واأن يتبع
والرب تبارك وتعاىل  ،رمحه اهلل تعاىل من هذه املقدمة )...( وهو معرفة الرب تبارك وتعاىل

ف على عباده بأمسائه وصفاته وأفعاله جل جالله، فالقرآن كله والسنة كلها يف بيان حق تعر  
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اهلل تبارك وتعاىل به من األمساء  ختصأومن ذلك ما  ،ختص بهأاهلل جل وعال وما 
وكل ما سيذكره املصنف راجع إىل ما تقدم الكالم عليه من جهة قول الرب تبارك  ،فاتوالص
 . وتعاىل

وقال اإلمام أبو عمر  :ف رمحه اهلل تعاىل وذلك قبل مناظرة األدرمي أو األذرميقال املصن  
األوزاعي رضي اهلل عنه :"عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال 

 . ه لك بالقول"وإن زخرفو 
بن عمر أبو أعبد الرمحن  واألوزاعي، ،جه اخلطيب وغريه وهو أثر صحيح عنهوهذا األثر، وخر  

 (،151) عمر األوزاعي إمام وفقيه أهل الشام، هذا اإلمام املتوىف سنة سبع ومخسني ومائة
قول لك إلزم من اآلثار العظيمة الدالة على لزوم السلف ولزوم آثارهم وهو ي وهذا األثر أيضا  

آثار من سلف وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم على منهجهم إىل يوم الدين 
إجتنب آراء الرجال مهما كانت ، وإن رفضك الناس وقلوك واهتموك وطعنوا فيك وإياك

ستحسنوها فإهنا باطلة وقد جاء التحذير عن اآلراء والرأي وأهله يف أنوها ومهما ومهما حس  
 رية.نصوص كث

 ،[113]االنعام: ﴾يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإىَلٰ بَ ْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرور ا﴿ بالقولوإن زخرفوه لك  :قال
ومل  وأوتوا ذكاء   ،ومل يؤتوا فهوما   هلم علوم ، أوتوا علوما   ،هلم فهوم ،هلم ألسنة  فأهل الباطل
تبع آثار إلك القول فال تتبعهم بل ، عندهم البالغة والفصاحة والبيان فلو زخرفوا يؤتوا زكاء  
 .من سلف

وقلنا بعد ذلك بأنه بعد أن ساق املة من اآلثار املباركة يف هذا الباب إنتقل إىل أول 
ف إىل مقاصده يف هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالرب تبارك وتعاىل فإن اهلل جل وعال تعر  

ما جعل أو ما ب ينه من أمسائه عباده بأمسائه وصفاته ألن الرب تبارك وتعاىل من خصائصه، 
وصفاته اليت مسى هبا نفسه ووصف هبا نفسه ومساه هبا رسوله ووصفه هبا رسوله صلى اهلل 

يَا أََبِت مِلَ تَ ْعُبُد َما اَل ﴿عليه وسلم وتأمل إىل قول إبراهيم اخلليل عليه السالم حني قال ألبيه 
وتأمل يف قول هارون مل ا ذهب موسى  ، [23]مرمي: ﴾ئ اَيْسَمُع َواَل يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن َعنَك َشيْ 

َفاَل يَ َرْوَن َأالا يَ ْرِجُع إِلَْيِهْم قَ ْوال  َواَل مَيِْلُك هَلُْم َضرًّا أ﴿مليقات ربه أنه قال هلم بعد اختاذ العجل 
َا فُِتنُتم َواَل نَ ْفع ا ، َوِإنا َرباُكُم الرامْحَُٰن فَاتاِبُعوين  ۖ  بِِه  َوَلَقْد قَاَل هَلُْم َهاُروُن ِمن قَ ْبُل يَا قَ ْوِم ِإمنا
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فالرب جل وعال مسى نفسه باألمساء احلسىن كما مر معنا ،  [80-98]طه: ﴾َوَأِطيُعوا أَْمرِي
وفهم هذا من أسهل ما يكون إذا ضبطت القاعدة العامة يف  ووصف نفسه بالصفات العال

 ﴾َوُهَو الساِميُع اْلَبِصريُ  ۖ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء ﴿ باب األمساء والصفات وهي قوله تبارك وتعاىل
يًّا﴿ وقوله ، [11]الشورى:  ﴾وملَْ َيُكن لاُه ُكُفو ا َأَحدٌ ﴿وقوله  ، [55]مرمي: ﴾َهْل تَ ْعَلُم َلُه مسَِ

لرب تبارك وتعاىل هو فا،  [33]البقرة: ﴾َفاَل جَتَْعُلوا لِلاِه أَنَداد ا َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ ﴿وقوله  [2]االخالص:
اخلالق والعبد هذا خملوق واهلل جل وعال ال يقاس خبلقه وال يشبه خبلقه وال يشبهه خلقه جل 

 .عن الشبيه والضديد والنديد سبحانه
فمما جاء من أيات الصفات قول اهلل عز وجل هذا األمر:  نا  قال املصنف رمحه اهلل مبي  

 ."ويبقى وجه ربك"
تقدم معنا الدليل الدال على  ،رمحه اهلل ببيان صفات اهلل تعاىل فوهذا شرو  من املصن  

أن  قال فمما ، و"من" املدغمة هذه "من" تبعيضية، ومل يرد رمحه اهلل تعاىل ،إثبات الصفات
اميع آيات الصفات كما هي طريقة أهل العلم فإهنم ال يريدون التقصي واحلصر وإمنا  ىيتقص

مثلة ومناذج يسار على طريقتها كما فعل ذلك األئمة قبل يذكرون قواعد عامة مث يذكرون أ
خري برهان ومثال على ذلك "فمن ما" هذه من للتبعيض  بن قدامة وبعده، والواسطية أيضا  أ

ومل يرد أن ما سيذكره يف الكتاب هذا هو  "فمن الذي جاء"و"ما" هذه إسم موصول يعين 
َواَل حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه ﴿ل جالله اميع صفات اهلل تعاىل ، تعاىل أن حييط به قول ج

كذلك ليست اميع آيات الصفات سيذكرها هنا فما مل يذكره ،   [355]البقرة: ﴾ِإالا مبَا َشاَء 
 .فإنه يرجع إىل هذا

، قوله، قول اهلل عز وجل فمما جاء من آيات الصفات التي وصف اهلل بها نفسه :قال
َقٰى َوْجُه َربِّ ﴿ هذه اآلية دلت وهي آية يف كتاب اهلل ،  [31]الرمحن: ﴾َك ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكَرامِ َويَ ب ْ

لَْيَس   ﴿تعاىل والسنة موافقة هلا يف نصوص كثرية، دلت على إثبات صفة الوجه هلل تعاىل
يف كتابه  وهذه الصفة أثبتها اهلل تعاىل،  [11]الشورى: ﴾َوُهَو الساِميُع اْلَبِصريُ  ۖ  َكِمْثِلِه َشْيٌء 

ومما  ،وإذا أثبتها فإننا نثبتها وال يلزمنا أن نشبهها بصفات خلقه وال أن نكيفها بكيفية معينة
ألن  يدل على أن الوجه صفة للرب تعاىل أن اهلل وصف هذا الوجه ونعته باجلالل واإلكرام

كرام، إل ااجلالل و  "ذي"الصفة تابعة للموصوف، ولو كان أراد الذات لقال ويبقى وجه ربك 
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َقٰى َوْجُه رَبَِّك ُذو اجلَْاَللِ ﴿فلما قال  فإنه وصف وجهه باجلالل واإلكرام تبارك وتعاىل،  ﴾ َويَ ب ْ
قوله أيضا  ودل  على هذه الصفة نصوص أخرى منها  ،وهذه اآلية دل ت على هذه الصفة

كثرية أيضا   ديث فإهنا وأما األحا، [99]القصص: ﴾ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالا َوْجَههُ ﴿  تبارك وتعاىل:
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أصرحها ما رواه الشيخان يف صحيحيهما أن النيب 

وما بني القوم وبني أن يروا رهبم تبارك وتعاىل إال رداء الكربياء ]صلى اهلل عليه وسلم قال: 
هل السنة فيؤمن أ وهذا احلديث متفق عليه، وهذا كثري أيضا   [على وجهه يف جنة عدن

 واجلماعة هبذه الصفة.
وهذه اآلية ذكرها الرب ،  [52]املائدة: ﴾َمْبُسوطََتانِ  َبْل َيَداهُ ﴿وتعالى  سبحانه "وقولهمث قال: 

ا قال ابن نوه ، [52]املائدة: ﴾ُد اللاِه َمْغُلوَلةٌ ي﴿جل وعال يف معرض الرد على اليهود الذين قالوا 
ن اليهود أثبتوا الأن اهلل أخرب هبذه اآلية "بأنه قال  الزاغوين كما ذكر شيخ اإلسالم عنه

، يعين أثبتوا صفة اليد هلل تعاىل وأثبتوا النقص فيها وأن أهل السنة أثبتوا هذه الصفة "الصفة
 ﴾َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاءُ ﴿وأثبتوا الكمال فيها وهذه طريقة أهل اإلميان 

ا اجلهمية فنفت الصفة ونفت النقص ونفت الكمال. والرب تبارك وتعاىل ، وأم[ 52]املائدة:
لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  ﴿ومها وصف للرب جل وعال  ﴾َبْل َيَداُه َمْبُسوطََتانِ ﴿أثبت لنفسه اليدين 

وكذلك دل ت السنة على هذه الصفة يف أحاديث كثرية ونصوص  ،  ﴾َوُهَو الساِميُع اْلَبِصريُ  ۖ  
، وأهل "جتاوزت مائة دليل تدل  على هذا الوصف للرب تبارك وتعاىل"ال ابن القيم كثرية، ق

املراد هنا التقرير على هذه و السنة يُثبتون هذا كما دل ت عليه نصوص الكتاب والسنة، 
 النصوص.

قال:  أنه السالم عليه عيسى عن إخبارا   تعالى "وقولهف رمحه اهلل تعاىل قال: مث ذكر املصن  
م  اْلغ ي وبِ  ۚ  َواَل َأْعَلم  َما ِفي نَ ْفِسَك  َما ِفي نَ ْفِسي م  تَ ْعلَ ﴿  . ﴾ِإنََّك أَنَت َعالَّ

وهذا فيه إثبات صفة النفس للرب جل جالله وهي من الصفات اليت أثبتها الرب تبارك 
مل يدخلوا يف  ،وتعاىل لنفسه وأثبتها أئمة السلف ومن بعدهم على ما أراد اهلل تبارك وتعاىل
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 ، ﴾َواَل أَْعَلُم َما يف نَ ْفِسكَ  َما يف نَ ْفِسي تَ ْعَلمُ ﴿متأولني بآرائهم وال متومهني بأهوائهم ذلك 
ال أحصي ثناء  عليك أنت ]ولذلك النيب عليه الصالة والسالم قال:  ﴾اللاُه نَ ْفَسهُ  َوحُيَذِّرُُكمُ ﴿

 .[كما أثنيت على نفسك

 صفات الفعلية ألن الصفات اليت ذكرها سلفا  ف رمحه اهلل تعاىل املة من المث ذكر املصن  
عليه الصالة والسالم، وهذه  هصفات ذاتية أخرب هبا الرب تبارك وتعاىل وأخرب هبا رسول

الصفات الذاتية الرب جل وعال موصوف هبا كما وصف هبا نفسه ال تنفك عنه. مث ذكر 
ا يشاء وحيكم ما يريد، من الصفات الفعلية اليت ترجع إىل مشيئة الرب فإنه يفعل م املة  

 سبحانه: ﴿َوَجاَء رَبَُّك﴾، وقوله "وقولهوأهل السنة يثبتون هذا كله فقال رمحه اهلل تعاىل: 
هاتان الصفتان للرب جل  ،مَِّن اْلَغَماِم﴾ ظ َلل   تعالى: ﴿َهْل يَنظ ر وَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَ ه م  اللَّه  ِفي

عليهما كتاب اهلل تعاىل وآمن هبما سلف هذه األمة وعال ومها صفة اإلتيان وصفة اجمليء دل  
[ ، 33]الفجر: ﴾َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا َوَجاَء َربُّكَ ﴿ونصوا عليهما، فإن اهلل تعاىل قال عن نفسه 

"إذا قال لك اجلهمي: بن املبارك رمحه اهلل: أوهلذا قال  ،ألن الرب تبارك وتعاىل يفعل ما يشاء
اميع يف  هذا أيضا   السماء فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء"أنا أكفر برب ينزل إىل 

وجميء اهلل سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء يؤمن  ،الصفات اليت يفعلها اهلل تبارك وتعاىل
به أهل السنة واجلماعة وال يتأولونه، وكذلك إتيانه تبارك وتعاىل، إتيانه جل وعال يثبته أهل 

كما قال جل وعال:   ،[310]البقرة: مَِّن اْلَغَماِم﴾ ظَُللٍ   َأن يَْأتِيَ ُهُم اللاُه يف ﴿َهْل يَنظُُروَن ِإالا السنة 
وهذه من أوضح الدالئل، وأهل السنة ال يطلبون ما وراء ، [159]االنعام: يَْأِتَ َربَُّك﴾ ﴿َأوْ 

يف كما أنه ذلك، يؤمنون هبذا ويسل مون هلل تبارك وتعاىل وال يلزمهم التشبيه وال يلزمهم التكي
 .عظيما   مل يلزم القرآن ومل يلزم السنة، فمن فهم هذا فقد آتاه اهلل تبارك وتعاىل خريا  

ف هبا الرب إىل عباده وهي صفة الرضا، وقال صفة أخرى من الصفات اليت تعر  أيضا  مث ذكر 
ه ْم َوَرض وا َعْنه   رَِّضَي اللَّه  ﴿تعالى:  "وقولهرمحه اهلل:   .﴾ َعن ْ
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ا من الصفات الفعلية اليت تعر ف هبا الرب تبارك وتعاىل على عباده وأنه يرضى ال وهذا الرض
تصف مبوجب الرضا، وهذا أمر عظيم ولذلك رضي عن أعن كل هم ولكنه يرضى عم ن 

وليس  ،وأهل السنة يقولون أن اهلل يرضى، يرضى تبارك وتعاىل ،الصحابة عليهم رضوان اهلل
ثيبهم، بل هو يرضى تبارك وتعاىل وهذا الرضا ثابت يف الكتاب رضاه أن يقال بأنه يريد أن يُ 

 ويف السنة وبإاما  األمة.

تعالى:  "وقولهمث ذكر صفة احملبة، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله، فقال: 
 . ﴾َوي ِحبُّونَه   ي ِحب ُّه مْ ﴿

رمحه اهلل أن بن تيمية أب وحُيَب، وقد ذكر شيخ اإلسالم وهنا أثبت الرب تبارك وتعاىل أنه حيُِ 
ب وأنه حُيَب وهذه من أعلى حيُِ ه تبارك وتعاىل السلف يثبتون هذا وهذا، يعين يثبتون أن

املنازل، والصحابة رضي اهلل عنهم ملا كان النيب عليه الصالة والسالم حيد ثهم مبثل هذه 
هرة ألن معانيها ظا ،سوى تالوهتا الصفات مل يكونوا يسألونه عليه الصالة والسالم شيئا  

حيب  اهلل ورسوله وحُيب ه  ألعطنيا الراية غدا  رُجال]واضحة، وهلذا ملا قال عليه الصالة والسالم: 
بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها، فلو كان مراده هو  ،[اهلل ورسوله يفتح اهلل على يديه

 رضي اهلل عنهم يثابون. الثواب كما تقوله املعطلة فإهنم اميعا  

 .﴾ َعَلْيِهمْ  َوَغِضَب اللَّه  ﴿الكفار: عن  تعالى "وقولهف رمحه اهلل: صن  مث قال امل

وهذا فيه إثبات صفة الغضب هلل جل وعال، فكما أنه يرضى عن عباده املؤمنني فإنه يغضب 
فالرضا والغضب من صفات اهلل تبارك وتعاىل وقد دل عليها الكتاب  ،على عباده الكافرين

مل يدخلوا يف ذلك باآلراء وال باألهواء، تفاسريهم بني أيدينا،  والسنة وإاما  سلف األمة
كما يف اجمللد   "طالعت مائة تفسري": بأنه قال  ، وهلذا قال شيخ اإلسالمآثارهم بني أيدينا

للسلف يف تأويل  اسم رمحه اهلل، طالع مائة تفسري مل جيد فيها كالما  قبن أالسادس من فتاوى 
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ليأتوه مبا  ظر على الواسطية بني  رمحه اهلل أنه أمهلهم سنني عددا  هذه الصفات، وكذلك ملا نو 
 يدل  على ما يقولونه.

 فأهل السنة يؤمنون بصفة الرضا كما يؤمنون بصفة الغضب ال يتأولون ذلك.

 .﴾َعَلْيِهمْ  َوَغِضَب اللَّه  ﴿الكفار:  في تعالى "وقولهرمحه اهلل: قال 

لى صفة الرضا وعلى صفة الغضب ودل  اإلاما  وكذلك دل ت السنة على صفة احملبة وع
 عليها.

ِلَك بِأَن َّه م  ات َّبَ ع وا َما َأْسَخَط اللََّه وََكرِه وا ﴿وقوله تعالى  -رمحه اهلل  -مث قال املصن ف  ذََٰ
 . ﴾ِرْضَوانَه  فََأْحَبَط َأْعَماَله مْ 

وتعاىل وصف نفسه بأنه  اهلل تبارك ،وهذا فيه إثبات صفة الساَخط أو السُّْخط كالمها جائز
ِلَك بِأَن اُهُم ات ابَ ُعوا َما َأْسَخَط اللاَه﴾سخط على هؤالء القوم كما قال:  فاهلل يسخط، والن يب   ﴿ذَٰ

]اللهم إين  أعوذ برضاك من سخطك عليه الصالة والس الم كان يتعو ذ من سخط اهلل 
 ،الم من حديث عائشةكما عند مسلم عنه عليه الصالة والس    ومبعافاتك من عقوبتك[

 والس لف جممعون على هذا مل يتأو لوه ومل يطلبوا زيادة على ما بي نه الرب  تبارك وتعاىل.

﴿َولَِٰكن  هذه اآلية  ﴿َكرَِه اللاُه انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَباَطُهْم﴾ وقوله تعاىل  -رمحه اهلل  -مث قال املصن ف 
هذا فيه إثبات صفة الكراهة، أهل السن ة يثبتون صفة الكراهة  ،﴾ َكرَِه اللاُه انِبَعاثَ ُهْم فَ ثَباَطُهمْ 

نبعاث املنافقني لعدم رغبتهم فيه ويكره الر ب  تبارك وتعاىل إهلل تعاىل وأن اهلل جل وعال كره 
من الصفات واألفعال واألشخاص ما يشاء جل  جالله ومن ذلك ما أخرب به نبيُّه عليه 

 ،رواه البخاري وغريه [لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال]إن  اهلل كره الص الة والس الم 
فهذه النصوص دالة على هذه الصفات الفعلية والذاتية للرب  تبارك وتعاىل فأي  شيء بعد 

ما الذي يُعجزك أيها املسلم أن تقرأ يف كتاب اهلل تعاىل هذه اآليات آيات الصفات ؟ هذا 
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ال تطلب ما وراء ذلك من معرفته يف كيفيتها فإن ؟ وسلم  وما ثبت عن الن يب  صلى اهلل عليه
وهناك أن تقول ،  ﴾َوُهَو الساِميُع اْلَبِصريُ  ۖ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  ﴿اهلل جل وعال قطع ذلك كل ه 

 ما ال تعلم.

ومل ا فرغ املصن ف من هذا السياق لبعض نصوص الصفات الواردة يف الكتاب شر  رمحه اهلل 
ان نصوص السنة وذكر املة من األحاديث نتكل م عنها إن شاء اهلل تعاىل يف الد رس تعاىل لبي

 القادم وهبذا القدر كفاية إن شاء اهلل تعاىل. 

ا استصعبوا بعض الشيء  وقد وصلين من بعض اإلخوان وف قهم اهلل من الط ال ب أهنم رمب 
 :ستصعبوا بعض الشيء يف الدرس وأقولأالدرس أو 

مث ة صعوبة ولكن الصعوبة ُتؤتى من جهة أنفسنا من ِقَبِلنا حنن، فإن  كثريين من ال أظن  أن  
طلبة العلم ال يريد أن يطلب العلم على مقتضى ما طلبه به من قبله من أهل العلم ويظن أنه 

إن بعض األمور حتتاج منك إىل مدارسة وممارسة ونظر وكشف  ،مبجر د مسا  الشيء يفهمه
فما أشكل عليك فاسأل عنه وناقش فيه  ،األمور ال أقول كل األمورومتابعة وحبث، بعض 

 ،أم ا أن  طالب العلم يريد أن ه مبجر د أن يسمع الشي حيفظه ،نظر إىل كالم آخر يقر رهأو 
ولكانوا  ،لو كان هذا هو الشأن لكان كل الناس طلبة علم ،ومبجر د أن يسمع الشيء يفهمه

فقهاء، فإن  الناس يسمعون العلم كم الذين يسمعون العلم  ولكانوا ،ولكانوا حف اظا   ،علماء
والعلماء ؟ كم الذين حيضرون اخلطب والد روس واجملالس ؟ ال حيصيهم إال اهلل، فهل هم على 

لكن إذا رأيت أنك حضرت درسا   ،هذا بعيد ،واحد ؟ هذا بعيد يا أخي الكرمي مصافٍ 
رتياح النفس وكون إيف هذا املعهد أو يف غريه إن  ، وأنا قد قلت قبل وال زلت أقولسواء  

ختيار الدرس الذي حيتاجه إ ،ختيار املعل مإ ،ختيار املدر سإألن  ،اإلنسان جيد وجدانه
وينبغي لك أن  ،ولكن حيث رأيت مصلحتك فالزم ،شيء صعب ،اإلنسان شيء صعب
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تطل وإذا تعتين بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي حتضره وال تستصعب وال تس
 استصعبت فقل كما قال األو ل: 

 نقالت اآلمال إال لصابرأفما     ***   ألستسهلن  الصعَب أو أدرك املىن

يف كتابه الفرو  أن ه  -عسى اهلل أن يُذك رنا هبا يف هذه الفائدة  -فقد ذكر القرايف يف كتابه 
وما أشكل علي  منه عرض رمحه اهلل تعاىل إىل أنه قد ُيشكل عليه شيء من العلم قال: 

؟ يعين..  طالب العلم كونه ال  كيف  ،نظر إىل العلم ولذته عند أهلهأ ،فحظ ي منه اإلشكال
 ،هذا أقول هلك ،يفهم بعض األشياء هذا مما يدل على أنه فاهم أم ا كونه يفهم كل  شيء

ينبغي ، إذا ظننت أنك فهمت كل  شيء يُلقى عليك أنت يعين هذا معناه أنك مل تفهم شيئا  
ن ظن أنه قد فهم كل شيء فإنه ليس إنا أقول ملا عرفته ومسعته من األشياخ أف ،أن تراجع
البد  أن يعرف هذا وهلذا مسعت شيخنا العال مة ابن غدي ان عليه رمحة اهلل وقد ذكرت  ،بفاهم

أظنه  -كان الشيخ حىت يقل ب يديه   -لكم هذا من قبل أظن أنه جاءه طالب علم رآه قال 
لتاسع عشر من عمره أو السابع عشر سنة وإذا به يقول أنا أشكلت علي  تسع مسائل يف ا

الشيخ رمحه اهلل قال: يا سبحان اهلل ما أشكلت عليك ، حنوه أو عشر مسائل أو ذكر عددا  
كثرة التنق ل بني   ،أنا أهيب بإخواين بارك اهلل فيهم أن يصربوا على العلمفإال هذه املسائل ؟ 

ومن درس إىل  ،ومن موقع إىل موقع ،الذهاب واإلياب من غرفة إىل غرفة الدروس وكثرة
أنت ال حتكم على نفسك بأنك فهمت هذا العلم حىت  ،هذا يقطعك عن العلم ،درس

 -ذكرنا أظن يف مقد مة شرح اآلجرومية أن كثريين من طلبة العلم يقول لك  ،تدرس فيه كتابا  
؟ قلت له درست اآلجرومية  ،ما فهمت النحويقول لك أنا  -وقد جاءين بعض اإلخوان 

قلت له: تريد  "باب اإلعراب" و" الكالم وأقسامه"يقول يل ال واهلل حضرت ألو ل الكتاب 
جلس للكتاب إ ،؟ ال حتكم على نفسك حىت ختتم الكتاب ؟ كيف هذا أن تفهم النحو

قل مبعد ل ى األدرسه وذاكر فيه وسرتى أنك قد فهمت ولو علأختمه و أنته من الكتاب و أو 
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مع ذلك نقول إن  ما يطرحه  ،فعلى كل  حال ،ئة أو أقل أو أكثرامخسني أو ستني بامل
اإلخوان من املقرتحات يف دروس املعهد أو يف غريها من الدروس أنا أقوهلا عن نفسي ديانة 

 وأيضا   ،يهم أننا خنتم الكتاب أنين طو  اإلخوة فيما يريدون من قضية تسهيل الدروس ال
 وينبغي أن يُعلم أيضا أن  هذا الدرس خصوصا   ،بالنسبة لفتح اجملال لألسئلة واالستشكاالت

درس لتقرير عقيدة السلف وليس من صاحل الطالب أن نقول  -يعين  -درس ملعة االعتقاد 
له وقد فس ر األشاعرة وفس ر اجلهمية وفس ر املعتزلة هذه الصفة يف كذا والرد  عليهم من عشرة 

ينبغي ان يتصو ر أو ال عقيدة السلف يف هذا الباب مث  بعد ذلك  ، ال يضبط وجها  وجوه مث
 زال يف العلم بقية والزالت الكتب كثرية.ال يفتح اهلل تبارك وتعاىل عليه و 

نأخذ دقائق معدودة من كتاب شيخنا العال مة أمحد بن حيىي النجمي رمحه اهلل تعاىل فإنه 
وقريبا  من قول سلمان في التحريض على ى سلمان، قال: قال، بعد أن فرغ من كالمه عل

الخروج قول عائض القرني في قصيدة له بعنوان )دع الحواشي واخرج( نشرت في 
 ديوانه المسمى ))بلحن الخلود((

 صل ما شئت وصم فالدين ال      يعرف العابد من صلى وصاما
 لمالماأنت قسيس من ال   رهبان ما       أنت من أحمد يكف  يك ا

 تترك الس      احة لألوغاد ما       بين ق زم مقرف يلوي الزماما
 أو دعي فاج        ر أو قع في       أمتى ج رحا  أبى ذاك ال   تآما
 التخادعني ب     زي الشيخ ما        دام     ت الدنيا بالء وظالما
 أنت تأليفك لألم     وات ما        أنت إال م دنف حب الكالما

 كل يوم تشرح الم    تن على        مذهب التقليد قد زدت قتاما
 والحواشي السود أشغلت بها      حينما خفت من الباغي حساما

 ين عاما ال تقل شيخي كالما  وانتظر       عمر فت وى مثلكم خمس
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 لق      يك حطاما              دانيها فت     والسياسات حم     ى محذورة       ال ت
؟ يمكن هذا لو كان  ؟ نقول نزوة شاعر ومبالغاته ؟ ماذا نقول ماذا نقول يا عائض

 الشعر في أمور الدنيا. أما في أمور الدين.. فال. 
  ؟  ماذا نقول

أنعدد لك النصوص التي تجعل الصالة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات 
من حقك أن تقول: صدق اهلل  العملية بعد اإليمان، وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن

 ورسوله وكذب شعري حين أقول: 

 صل ما شئت وصم فالدين ال         يعرف العابد من صلى وصاما

ستقام، وليس كما قال شعر أثانيا : إن الدين يعرف العابد من صلى وصاما ووحد و 
 عائض القرني   رده اهلل إلى الحق ردا  جميال  وأعانه على نفسه وشيطانه.

 ثا : وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني.ثال

إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين هلل على شريعة عبده ورسوله 
ورهبانا ، حكمت عليهم بالنصرانية  جعلتهم قساوسة   صلى اهلل عليه وسلم محمد

 لبك حين تقول:؟ وكيف سلب  وأخرجتهم من اإلسالم. أين ذهب عقلك

 أنت قسيس من الرهبان ما            أنت من أحمد يكفيك المالما

فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسالمه عليه وبرأته منهم، وأكدت 
تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد 

)يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية( ولد آدم صلوات اهلل وسالمه عليه بأنهم 
 وقال عنهم )كالب النار( افترضى لنفسك هذه الصفات.
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 فإن قلت: حصل مني هذا قديما . أما اآلن فال أقول به. 

 ؟!! وأقول: إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية. فلم تركته يطبع ولم تركته ينشر

 ؟! ثوري تكفريي استفزازي : أال ترى أن أسلوبك هذا أسلوبرابعا  

 ؟! وهل ترى من املصلحة نشره أو وأده ودفنه

: أما جوابك فهو معلوم من تصرفك   أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء وأقول
 فادحة   وإن مساحك بنشره متاد وإيغال يف اخلطأ.

كثري وأنت ممن   : إن والة األمر يف بلدك مسلمون وهلم إصالحات كثرية، وفيهم خريخامسا  
 ؟  أفال شكرت اهلل على ذلك ،يتمتع هبذا اخلري ويرفل يف أثواب عافيته

تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا املنه  وختدعون الشباب هبذه األساليب، أن 
الدولة ربتكم يف مدارسها ومعاهدها وكلياهتا وأنفقت عليكم األموال الطائلة حىت وصلتم إىل 

، مث جتزوهنا جزاء سنمار، وتعصون اهلل ورسوله باالستفزاز هلا واإلثارة والتأليب ما وصلتم إليه
واالغراء باخلروج عليها ومنازعة أصحاهبا ما خوهلم اهلل، لقد خرجتم عما أمركم اهلل به يف  

وسلم وخرجتم على إاما  أهل السنة واجلماعة  عليه اهلل صلى رسولهكتابه وعلى لسان 
من أتباعهم وتفتخرون باالنتماء إليهم واحلقيقة أنكم إمنا تنتمون إىل  الذين تزعمون أنكم

املعتزلة واخلوارج الذين جييزون اخلروج على والة األمر واإلنكار عليهم بالسيف.. إن أمركم 
لعجيب، وواهلل إنكم تربيتم يف مدراس ومعاهد وجامعات مقرراهتا على عقيدة أهل السنة 

 عن هذه العقيدة؟! واجلماعة، فما الذي حولكم

ال تظنوا أن الناس جيهلون الذي حولكم، إن الذي حولكم هو التنظيم اإلرهايب السري الذي 
 اشرتكتم فيه وُغسلت أدمغتكم فيه، فكنتم كما كنتم، وإنا اهلل وإنا إليه راجعون.

 . نكتفي إن شاء اهلل القدر هبذا
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 األسئلة
 ؟لية ذاتية كذلك يقول السائل هنا مىت تكون الصفة الفع -1

 املتجددة باألصح هذا أو النو  املتعددة الذاتية الصفات هي الفعلية الذاتية الصفة: اجلواب
ذاتية فعلية  صفة الكالم صفة أن يقولون األئمة فإن الكالم صفة مثال، النو  املتجددة أضبط

عىن قوهلم ذاتية وهلذا يقولون الكالم قدمي النو  حادث اآلحاد وكونه قدمي النو  هذا هو م
 وكونه حادث اآلحاد هذا معىن قوهلم فعلية وقس على هذا

 ؟ هل بني صفة اجمليء وصفة اإلتيان فرق -3

 الرب كلٍ  وعلى، أعم اإلتيان وأن واجمليء اإلتيان بني فرقا   العلم أهل بعض ذكر: اجلواب
 كيف أِتوي باإلتيان نفسه ووصف يشاء كيف فيجيءباجمليء  نفسه وصف وتعاىل تبارك
 . يشاء

 مل أفهم منه الكثري وكيف يكون أثر شرح هذا املنت ينيقول كيف أتقن هذا املنت علما أن -2
 على قليب حىت أتعبد اهلل عز وجل أحسن اهلل إليك ؟

 ال اإلنسان أن وهو، الدرس متام بعد عليه أجبت فقد السؤال من األول اجلزء أما: اجلواب
 درست كتابا   كم ؟ العلم يف شوطا   قطعت كم،  أبدا   العلم يف نفسه على حيكم أنله  ينبغي
 من مسعت كم،  مهم شيء فإنه هذا نفسكاسأل  ؟ الشيوخ من لقيت كم؟   حضرت كم؟  

 . ذلك أشبه إىل ما؟ وأشرطتهم  املشايخ دروس

 األثر والثمرة اليت يستفيدها وهو السؤال من الثاين اجلزء أو الثاين السؤال إىل بالنسبة وأما
 ،بة على أعمال القلوب يف الغالبمنص  كتب هذه الكتب   :القلب من دراسة هذه الكتب

عتقاد أمور قلبية وال شك أنك عندما تسمع بصفة احلب وصفة الرضى وصفة ألن أمور اإل
فإن  ،فإن هذا كما قلت سابقا   ،وصفة الَسخط أو الُسخط وما شابه ذلك هاملكر وصفة الكر 

ب على دراسة األمور القلبية ألن هذه العقيدة هو أصل منص   دراسة هذه ،هذا املعتقد
كلما درست صفات الرب تعاىل ودرست أمساءه   كالعقيدة أمور متعلقة بالقلب وال شك أن

 . جل وعال وتعرفت على ربك تبارك وتعاىل مبا تعرف به إىل نفسه

 ؟م ما فهمت ما هو اعتقاد املعتزلة يف األمساء والصفات بارك اهلل فيك -2
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عتقاد من أسهل املعتقدات معرفته بل هو يف إعتقاد املعتزلة يف األمساء والصفات إ اجلواب:
 ،يف هذا الباب يف باب األمساء والصفات نظري أسهل من معرفة عقيدة األشاعرة خصوصا  
سم ال يدل على وصف قائم أفقط جمرد  ،املعتزلة يقولون حنن نثبت أمساء هي أعالم حمضة

 ؟ ما معىن هذاسم بذلك األ

ولكم الكرامة أكرمكم "نك عندما تصف الرجل الذي  يعمل يف البلدية يف امع إمعىن هذا 
الشوار  ال  منمن يعمل يف البلدية يعمل من الصباح إىل آخر الليل يف امع النفايات  "اهلل

  ،وفراش نومه ويعرف مطعمه ومشربه وقضاء حاجته، إذا  كما تصفه بأنه عامل ،يعرف إال هذا
كما تصف العامل الذي قضى السهر والتعب والرحلة يف ذلك فتقول هذا عامل وهذا عامل هل 

هذا معىن قول املعتزلة التقرييب، فهم يقولون أن أمساء اهلل أعالم حمضة ال ؟ يتصفان بالعلم 
بصري بال بصر، نقول مسيع  ،سبحان اهلل ،عليم بال علم ،تدل على صفة فهو مسيع بغري مسع

يقولون ال، ال نثبت هذا،  ؟ يقولون ال، تثبتون بصرا  ؟  بصري ونقول عليم تثبتون مسعا   ونقول
عندهم  ،عندهم تفسري ،وعندهم غلغلة ،شاعرة عندهم شبهاتعتقاد املعتزلة، األإهذا هو 
ال يؤمنون هبا ال يؤمنون هبذا الوصف، ال  أما املعتزلة ما يؤولون صفة ألهنم أصال   ،تأويل

وأنه يرى وما أشبه ذلك هذا معىن  ،ويبصر ببصره ،اهلل تعاىل يسمع بسمعه يعتقدون أن
ختصار يف باب الصفات ال يؤمنون بالصفات عتقاد املعتزلة بشيء من اإلإاملعتزلة وهذا 

 ال تدل علىأمساء  ؟يثبتون أمساء هي أعالم حمضة، أعالم حمضة ماذا يعين أعالم حمضة 
 . مسمى ال تدل على صفات فيها

 . بارك اهلل موفيك؟ ما معىن قدمي النو  حادث اآلحاد بارك اهلل فيك  -5

من أئمة أهل العلم يريدون بان  "معذرة"كثري من أئمة السلف ذكرها  اجلواب: هذه العبارة 
فاهلل جال وعال متكلم موصوف  ،الكالم قدمي يف النو  مبعىن أنه أويل بأولوية اهلل تعاىل

وحادث اآلحاد أي أنه يتكلم مبا شاء مىت شاء كيف  ،يقول بعضهمكما   وأزال   بالكالم أوال  
ما شاء، فلما كلم موسى عليه الصالة والسالم كلمه يف ذلك الوقت وملا يقول كما وصفه  

َحىتاٰ ِإَذا فُ زَِّ  َعْن قُ ُلوهِبِْم قَاُلوا ﴿كما أخرب النيب عليه الصالة والسالم يف تفسري قوله تعاىل 
وكذلك ما  ،أي زوال الفز  الرب تبارك وتعاىل تكلم ،ففي وقت هذ الفز  ﴾ُكمْ َماَذا قَاَل َربُّ 

نادى  أن اهلل إذا أحب عبدا  ]جاء يف قوله عليه الصالة والسالم يف صحيح االمام مسلم 
أهنم متضلعون بالعربية وهؤالء لو درسوا العربية لعربوا بوهم يقولون ، ذا أحب عبدا  إ[، جربيل

كالم   ،كالم مضحك؟  واحلني والزمان ؟ رف ظوما يفيده ال ؟ رفظمن ال ولعرفوا فإين هم
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أهل البد  وهلذا أذكر أن أحد كبارهم الباقالين املفورك ملا ذهب يأول الصفات حىت وصل 
َع اللاُه قَ ْوَل الايِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها﴿إىل قوله تعاىل  قال أما هذه ما عندي عنها  ﴾َقْد مسَِ

 .جواب 

شاعرة واأل ؟ كالم هذه املرأة عندما تكلمت بهتبارك وتعاىل  ذا املعىن، مىت مسع الرب هب
قالوا كتبه يف اللوح احملفوظ ؟ طيب وهذا القرآن  ،كالم نفسي  ،ن كالم اهلل قدميأيقولون 

  تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا   ، به عما يف نفس الربه جربيل من اللوح احملفوظ مث عرب  ذوأخ

سالم من عراب وأصحاب البادية الذين دخلوا يف اإل؟ العوام واأل هم مثل هذا الكالممن يف
 ؟كل حدب وصوب أيعرفون هذه الفلسفة وهذه السفسطة 

متواتر مل تكن معروفة بل هي مبتدعة فكيف  ةقلتم أن كلم ،يقول أحسن اهلل اليكم -5
يقونية وغريها احلديث املتواتر ر اليوم كتب أهل العلم املوثوق بعلمهم ويشرحون يف البنفس  

 ؟.وحديث اآلحاد 

منا قلنا بأن إ ،صطالحستقر عليها اإلإليه ألهنا أمور اصطالحية إاجلواب: هذا ال حياكم 
ستعمل ذكرت هذا إن كان ذكرته يف هذا الدرس أو يف غريه بأن البخاري أالتقسيم وقد 

ألهنم كانوا يعتنون  ،من يف طبقته ستعمل لفظ املتواتر ومل يستعمل لفظ اآلحاد ال هو والإ
أن أول ب :مبخرج احلديث وكثرت رواته وقد مسعت هذا من شيخنا مقبل عليه رمحة اهلل يقول

بن علية الذي ذكرنا الكالم أمساعيل إبن أبراهيم إم احلديث إىل متواتر وآحاد هو من قس  
يه بأنه جهمي وأن الذهيب قال ف "مقدمة أصول التفسري"عليه يف درس ماض يف درس 

 . شيطان

فكون العلماء يشرحون هذه أمور اصطالحية أستقر عليها أمر االصطالح فيشرحون حديث 
ون أنه ر التواتر وحديث اآلحاد لكن إذا جاء أئمة السنة إىل مفاد حديث اآلحاد فإهنم يقر 

 . هبهم ، طيباملعتزلة واالشاعرة واجلهمية واملاتريدية وما شا هيفيد العلم وال يقولون ما يقول

 مساءاأل يف واجلماعة السنة أهل قواعد لنا تبس طون لو ،إليكم و ،إليكم اهلل أحسن يقول -1
  ؟ خريا   اهلل جزاكم ضبطها يسهل حىت والصفات

 نذكر، والصفات مساءاأل مبحث من ننتهي أو الكتاب من يننته نأ إما ،هبذا أبشر :اجلواب
 قد بعضهم أن وبسب يطول عليها الكالم أن بسبب عنها أعرضت ألنين القواعد من املة  

 .اإلعتقاد مسائل كل عن نتكلم أننا اإلعتقاد ملعة مقصود من وليس األمر هذا عليه يشكل
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 ؟ السلف والقأ من أو حديث "إمام فيه لك ليس قوال   تقل ال" قول هل -9

 مرفوعا   حديثا   ليس للميموين قاله نهأب هذا ذكرت قد ،أمحد اإلمام قولأ من هو ال اجلواب:
 وكفى اهلل رمحه أمحد اإلمام قول من هو مناإ التابعني من يعين مقطو  وال بل موقوف وال بل
 يف الطربي جرير بنأ جعفر أبو ماماإل بذلك قال كما السنة هلأ ألئمة ورضى إماما   به

  . السنة صريح

 فعل كما غريهم يف يصح أم بالص حابة خاص   هو هل الرتضي ،إليكم اهلل أحسن يقول -8
 ؟ املقدسي اإلمام

 :حاالن له الرتضياجلواب: 

 وجل   عز   اهلل ألن   وسل م عليه اهلل صلى اهلل رسول بأصحاب خاص   فهذا اخلرب به أريد نإ -
 نأ إىل املسلمني حادآ يف هذا فإن   الد عاء به أريد إن و ،"عنه ورضوا عنهم اهلل رضي" قال
 اللهم   تقصد عنه اهلل رضي فتقول اخلرب صيغة صيغته كانت إنو  عليها ومن األرض اهلل يرث
  . وسل م عليه اهلل صل ى اهلل رسول أصحاب حق   يف إال   يكون فال اخلرب أم ا عنه رضأ

  وإليكم إليكم اهلل أحسن ،بركاته و اهلل ورمحة السالم وعليكم ،عليكم السالم يقول -10
 لسان على او كتابه يف لنفسه اهلل أثبته ما ثباتإ على مبين والصفات األمساء باب أن تقرر
 عليه اهلل صلى نبيه لسان على أو كتابه يف نفسه عن اهلل نفاه وما وسلم عليه اهلل صلى نبيه

 إستقرأت ناأو  للنفي يتطر ق ومل الصفات إثبات عن كالمه يدل اهلل رمحه املصنف لكن وسلم
 ماماإل تصنيف سبب أن هذا من يفهم فهل ما  سلي كان وإن؟  سليم إستقرائي هل اوال   املنت

 ؟ النفاة على الرد  يف  االصل يته هرسال اهلل رمحه املقدسي

 أول ،ترد ه املنت يف يةآ أول فإن؟  ال أو صحيح هو هل إستقرائك من ذكرته ما أما :اجلواب
 شيء كمثله ليس" وتعاىل تبارك هقول وهو ترد ه والصفات باألمساء املتعلق يعين ،املنت يف يةآ

 . واإلثبات للنفي متضمنة يةاآل هذه فإن  " البصري السميع وهو

 (ومم ا) قال اهلل رمحه املصنف أن الليلة هذه يف الدرس هذا يف لك ذكرته ما :الثاين واجلواب
 وتعاىل تبارك اهلل كتاب يف الواردة والصفات األمساء اميع حيصر أو جيمع نأ من يقصد ومل

 تقرير قصد جملس أو ل يف لكم ذكرت كما االمرين قصد هو النفاة على يرد   أن قصد وكونه
 يف تعاىل اهلل رمحه تيمية بنأ العباس أيب كالم يف ذلك ذكرنا كما السنة أئم ة السلف عقيدة

 .ذكر مبا عليه مردود فإنه الطريق هذا عن خرج من أيضا   وقصد األصفهانية شرح األصفهانية
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 كالم من وعال جل   الرب   صفات من صفة تقرير عند نكمأب شيخنا، الحظنا يقول -11
 هو الكالم صفة برتك السنة الهل املخالفني لقول تتعرضون ال نكمأ اهلل رمحه املصنف
  ؟ ماذا مأ بتدائيأ املنت هذا نأل منكم مقصود

 السلف عقيدة ضبطنا إذا ألننا هذا يف شئت ما وقل وحمرر وحمقق ومراد مقصود هواجلواب: 
 بعض يف اإلشارة وقع كما أحيانا   باإلشارة بأس وال اهلل رمحه فاملصن   أراده ما مقتضى على
 كالواسطية ثان مستوى إىل ناإنتقل إذا اهلل شاء إن لكن يكون ما أيسر من مراأل وهذا ذلك
  والتدمرية احلموية بعكس السلف عقيدة تقرر اليت الكتب من بأهنا نقول نناأ مع أيضا   هذه
 فلو عقائدهم على والرد   النقد وفيها السلف عتقادإب التقرير فيها ،والرد   النقد فيها يتال فهذه
 هبا اإلستدالل وكيفية الصفات نصوص من تعاىل اهلل رمحه املصنف ذكره ما نضبط أننا وسعنا
 خرأ إىل" رب ك وجه يبقى و" تعاىل قوله يف ذكرنا وكما "مبسوطتان يداه بل" يف ذكرنا كما
 . عميم عظيم خري هذا فإن فاملصن   ذكر ما

 فقد؟  نآالقر  يف زائد شيء يوجد ال نهأ يقول من العلم أهل من هناك هل يقول -13
  " ؟شيء كمثله ليس" تعاىل قوله يف زائدة الكاف نأ قولك علي   أشكل

 ال  اما اإل جهة من وال  أ مراأل يقرر ان ينبغي هنا ها بالزائدة املراد ما لكنبلى ،ىبلاجلواب: 
 إختلفوا وإمنا إليه حيتاج ال الل فظ جهة من زائد ماهو نآالقر  يف بأن   يقول العلم هلأ من أحد
  التوكيد هبا يراد الص لة و الص لة من نو  الز ائد ألن   املعىن يؤك د ال ذي املعىن يف الز ائد وجود يف
 وغريه البخاري يف قرأنا كما شعبة كان.. خذوهناأت فائدة لغات ثالث. التاكيد او التأكيد أو

ب بعض يعطي يعين، خذها يقول باحلديث حد ث إذا يقول  بغري خذها ويقول الفائدة الطال 
 العلم عندكم اليوم ماأ املدينة إىل دوهنا ما يف يرحل كان فقد شيء منك أريد ما يعين ،نول
 يف الز ائد كل ذكرته ما هو الز ائد قضي ة حال كل فعلى ،كالمه معىن هو هذا شعبة، صايف
 ولذلك اخلالف فيه ال ذي هو هذا املعىن بتوكيد يصيغ انه مبعىن الصلة هو الذي املعىن

 احلروف و األمساء يف اخلالف وذكر الز ائد مسألة ذكر مل ا القران علوم يف الربهان يف الز ركشي
 مقبل شيخنا نكا وقد "،اإلسم يف بالز يادة القول من أوىل احلرف يف بالز يادة والقول" فقال
 زائد شيء القران يف ليس بانه يقول اهلل رمحة عليه ومسعته عنه هذا وأخذنا تعاىل اهلل رمحه
 زائد بأنه القائلني ألن" القيامة بيوم أقسم ال" تعاىل قوله وأم ا قال الصلة جهة من حىت

 أقسم ،القيامة ومبي أقسم يقول أن أراد كما يكر ر ان أراد ألنه للتوكيد زائدة هذه" ال" يقولون
" ال" قال العلم أهل من طائفة يقول" اهلل رمحه الشيخ قال ،القيامة بيوم قسمأ ،القيامة بيوم
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 مثال قيامة ال قالوا اهنم وهي عليهم الرد   فيه الس ياق عليه دل   حمذوف كالم على جواب اهذ
 . هم ذكروه ملا نفي فهو القيامة بيوم أقسم ال قال

 ؟ خريا اهلل وجزاكم املتعط لون الر ؤوس هم من انتم وحفظكم ،اهلل حفظكم يقول -12

راكشية يف اهلل رمحه تيمية بنأ اإلسالم شيخ يقول كما الن فاة إمام املعط لة رؤوساجلواب: 
َ
 امل

راكشية او
ُ
 ياقوتا   أن   أذكر الذي املغرب اهل من فيكم انتم وال ذي يضا  أ ضبطها يف وجهان امل

 ياقوت وقول به تنطقون ما خالف يعين، ُمراُكش العكس و، أشَمرَاكُ  بالفتح ضبطها
 ومما احلموي ياقوت قرره ما وعكس علمأ فيما اليوم املغاربة به ينطق ما خالف هي احلموي

 البالد تلك من فسمع ومسا  رحلة صاحب أنه البلدان ضبط يف احلموي ياقوت كتاب مييز
 ذلك يف هبا ينطقوهنا مسعهم وتلك امتهاتر  ويذكر يذكرها ال يت البالد تلك صحابأ من

 كنتم نإو ، ُمر اكش يقول فاحلموي مر اُكش تقولون كنتم إن حال كل على ،وقته يف الوقت
 شيخ حال كل   على املعط لة رؤوس ، طيب؟  َمراُكش يقول فاحلموي، ُمراكوش تقولون
 النفاة مامإ بأن   يقول الكتابني هذين حدأ البعلبكية يف او املر اكشية يف اهلل رمحه اإلسالم
 يل بنأ هامان يا قال الس موات فوق رب ه بان   أخربه مل ا الس الم عليه موسى ألن   فرعون املعط لة
 اخذ وعنه درهم بن اجلعد األول رأسهم والنفاة الس ماوات أسباب األسباب أبلغ لعل ي صرحا
 أثبتوا اهنم إال   اجلهمية عن خذواأ املعتزلة ذلك بعد مث   اجلهمية ومس يت صفوان بن اجلهم مقالته
م إال   املعتزلة عن فأخذت شاعرةاأل جاءت مث   الصفات وتركوا األمساء  الص فات بعض أثبتوا أهن 
بية يتعل ق ما وهكذا  . خرهآ إىل باملاتريدية يتعل ق وما بالكال 

  ؟ للوجه واإلكرام اجلالل صفة بإضافة  اإلستدالل علي   أشكل يقول -12

 مرفو  هنا والوجه بالرفع "ذو" قال وتعاىل تبارك اهلل أن   نعت هذا إضافة ليست: اجلواب
 السلف. وتنكريه وتعريفه وخفضه ونصبه رفعه يف املنعوت يتبع النعت املوصوف تتبع والصفة
 صفة إثبات املراد ان   على هبذا إستدل وا األشاعرة من واملتقدمون بل السلف وأئمة اهلل رمحهم
 .الوجه صفة وهي ذاتية

 إين أعرف كيف وإليكم ،إليكم اهلل حسنأ ،بركاته و اهلل ورمحة عليكم السالم يقول -15
 ؟ والصفات األمساء باب الباب هذا يف السلف عقيدة نفس أعتقد

 الثواب إرادة بالرضا املراد بأن   تقل م الصفات تتأول مل عليه ساروا ما على سرت إذااجلواب: 
 مبعىن وإستوى النعمة هبا املراد نعمته يعين مبسوطتان يداه وبل اإلنعام ةإراد باحملبة واملراد
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 تدخل ال عقيدهتم على أنت السلف وكتب القران يف ما إعتقدت ذاإ نتأ هلل احلمد إستوىل
 .الوسوسة فيه يشاك، باب هذا ألن   هلا حاجة ال إشكاالت يف نفسك

 حيانأ ويف كذا هي حقيقته كمقول املعاين بعض تعريف يف منكم نسمع ما يقول -15
 ؟ احلقيقة معىن فهل كذا معناه تقولون خرىأ

 هو املعىن ،فرق هناك ما ،واحد مبعىن اإلصطالحية موراأل جهة من املعىن هياجلواب: 
  . احلقيقة

  ؟ وسلم عليه اهلل صلى النيب ومن الكتاب يف ثابت الصفة لفظ هل -11

 إىل تنتبه مل أن ك يعين فهذا حضرته كنت فإن الث اين سالد ر  حتضر مل ان ك يعين هذااجلواب: 
 الدرس وتستمع قليال   نفسك تتعب أن السؤال هذا عن اجيبك ولن منك املرجو فيه قيل ما

ا و يشكل مم ا ليس وهذا واضحا   اجلواب فيه ستجد الثاين  . يسمع مل يسمع ال مم ا هو إمن 

 عليكم والسالم العلمني رب هلل واحلمد يكمف بارك و خريا   اهلل جزاكم القدر هبذا نكتفي
 . بركاته و اهلل ورمحة


